
#15612 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว นิกโก 5 วัน 3 คืน ซากุระริมแมนํ้า
สุมิดะ ชมซากุระสวนอุเอโนะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก ศาลเจาโทโชกุ นํ้าตกเคงอน ทะเลสาบชูเซ็นจิ อุชิคุไดบุ
ทสึ หางสรรพสินคาโดราเอมอน วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี(ถายรูป) ศาลเจา
เนซุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - ประตูโยเมมง - รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ -
น้ําตกเคงอน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - คินูกาวาออนเซ็น - ออนเซ็น   

Kinugawa
Onsen
หรือเทียบ
เทา

3 อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเม่ียม เอาทเลต - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา -
หางสรรพสินคาโดราเอมอน - อะควาซิต้ีโอไดบะ   

Tokyo
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ   
Tokyo
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 สวนอุเอโนะ - ซากุระ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 เม.ย. 65 - 18 เม.ย.
65

฿54,900 
฿53,900

฿54,900 
฿53,900

฿52,900 
฿51,900

฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - ประตูโยเมมง -
รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ - น้ําตกเคงอน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ -
คินูกาวาออนเซ็น - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทยเจาหนาท่ีใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

นําทานสู นิกโก (Nikko) เมืองมรดกโลกท่ีเต็มไปดวยเอกลักษณของญ่ีป ุน มีความสําคัญทางประวัติศาสตรยาวนานกวา
1,200 ปี เป็นท่ีตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเดนท้ังดานทิวทัศน สถาปัตยกรรม

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจาท่ีสรางเพ่ือเป็นสถานท่ีฝังศพโชกุนโทกุงาวา ท่ีเกาแกนับ 4
ศตวรรษ ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา อิเยยะสึ อาคารแตละหลังจะสรางจากไมลงลายสีทอง มีสถาปัตยกรรมไมแกะสลักท่ีวิจิตร
ตระการตาท้ังสวยงามในแงของศิลปะและท่ีแฝงแงมุมทางปรัชญา

ทางเขาจะเป็นซุมประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุมประตูท่ีสวยงาม มีขนาดใหญ ดานในเป็นอาคารไม มีรูปลิงแกะสลัก
3 ตัว อยูในทา ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไมดู ไมฟัง ไมพูดในสิ่งไมดี และบริเวณซุมประตูกอนขึ้นบันไดไปสุสานฯ มีรูป

่ ่ ่ ้ ้



แกะสลักไมท่ีมีชื่อเสียง เป็นรูปแมวหลับ เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ท่ีสําคัญศาลเจาแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากองค
การยูเนสโก ใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานชม น้ําตกเคงอน (Kegon Falls) น้ําตกท่ีใหญและยาวท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน แถมยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ําตก
ท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน โดยน้ําจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหนาผาสูง 97 เมตรเกิดเป็นน้ําตกขนาดใหญ ซ่ึงมีสีสันแตก
ตางกันตามแตละฤดูกาล แมแตฤดูหนาวก็มีความงามนาชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท” ไปชั้นลางท่ีทานสามารถด่ืมด่ํากับภาพ
ของน้ําตกแหงน้ีไดงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําท่ีเย็นชื่นฉ่ําใจ

นําทานชม ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตั้งอยูบริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตัวทะเลสาบแหงน้ี
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีท่ีแลว โอบลอมดวยทัศนียภาพทิวเขา อันเป็นท่ีซ่ึงงดงามมีเอกลักษณทุก
ฤดูกาล ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางดานบอน้ําพุรอน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ําตกหลายแหงในบริเวณ
รอบๆ

นําทานชม คินุกาวะ ออนเซ็น เป็นแหลงน้ําพุรอนเกาแกท่ีถูกคนพบเมื่อกวา 300 ปีท่ีแลว ตั้งอยูริมแมน้ําคินุ ใน จ.โทชิกิ อยู
ใกลกับเมืองนิกโก โดยเต็มไปดวยออนเซ็นเทาและออนเซ็นกลางแจงท่ีสามารถเพลิดเพลินกับท้ังวิวแมน้ําคินุกาวะและหุบเขาลึก
ไดมากมาย หน่ึงในไฮไลทเด็ดของคินุกาวะออนเซ็นอยูท่ีทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาลึกท่ีผันแปรไปตามฤดูกาล

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Kinugawa Onsen หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนาริตะ

นิกโก

ศาลเจาโทโชกุ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั้นบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย



ประตูโยเมมง

รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ

เป็นประตูใหญท่ีอยูตรงทางเขาศาลเจาโทโชกุ อลังการดวยผลงานศิลปะเกี่ยวกับการแกะ
สลักไมอันวิจิตรและหลากหลายประดับไวบนซุมประตูแทบทุกกระเบียดน้ิว ท้ังรูปสัตว
อาทิ ไกฟา นกน้ํา เป็ดปา ชาง เตา กระตาย มังกร เสือ สิงโตเป็นตนฯ และรูปแกะสลัก
อยางอ่ืนก็มีเชน ตนไผ ตนสน ตนโบตั๋น กอนเมฆ และรูปเด็ก โดยมีเสาท่ีรองรับน้ําหนัก
หลังคาท่ีดูหนักอ้ึงน้ีจํานวน 12 ตน กําแพงดานขางของประตูท้ังสองก็มีผลงานการแกะ
สลักท่ีวิจิตรอลังการไมแพกัน

รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) คือภาพปริศนาธรรมท่ีมีใจความสําคัญหลักวาดวย
"การไมรับรูโดยการมองในสิ่งท่ีไมดี การไมฟังในสิ่งท่ีไมดี สื่อถึงการไมดู ไมพูด และไมฟัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าตกเคงอน

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

คินูกาวาออนเซ็น

 บาย

เป็นน้ําตกท่ีไดเกิดขึ้นเมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา และทําใหเกิดน้ําตกอีก 12 แหง
ซ่ึงน้ําตกแหงน้ีนั้นสวยท่ีสุดและมีความสูงถึง97เมตร และคนนิยมมาดูชวงฤดูใบไม
เปล่ียนสี แตชวงฤดูอ่ืนก็มีความสวยงามไมแพกัน

เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีตั้งอยูบริเวณตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต ในเมืองนิกโก ซ่ึงเมื่อ
ภูเขาไฟระเบิด ลาวาจํานวนมากไดไหลมาบังทางและกลายทะเลสาบน้ี

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานการอาบน้ําแร ท่ีน่ีถือเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยกลางของเรียวกัง
เพราะเป็นแหลงท่ีมีน้ําพุรอนแรธรรมชาติคุณภาพสูง ทําใหท่ีน่ีถูกรายลอมดวยองเซ็นและ
เรียวกังมากมายท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเม่ียม เอาทเลต - โอไดบะ -
ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - หางสรรพสินคาโดราเอมอน -
อะควาซิตี้โอไดบะ

 หมายเหตุ สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

 Kinugawa Onsen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู อิบาระกิ

นําทานชม พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึก
สถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยูบนกลีบดอกบัว
บาน น้ําหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เป็นหองจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หองจําลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยูถึง 3,400 องค

ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน

นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมีนาตนเมษา ท่ีน่ีก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม Ami Premium Outlets เป็นหน่ึงในสาขาแบรนดเอาทเล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญ่ีป ุน
ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ท้ังในประเทศ และ ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1850 เกาะน้ีเป็นท่ีแสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญ่ีป ุน ท่ีสามารถสราง สิ่งท่ีเป็นไปไมไดใหเป็น
ไปไดขึ้นมา

ใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากหลายชนิดท่ีหางไดเวอรซิตี้ ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทาน
ถายรูปกับกันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม
อยางกันด้ัมคาเฟ

และใหมลาสุด เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ท่ีผานมากับหางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon
Future Department ขึ้นชื่อวาเป็น รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึงประกอบดวยโซนรานคาท่ีจําหนายสินคา
ลิขสิทธิท้ั์งหมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสินคาหายากท่ีมีวางจําหนายเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ
ไดเลือกซ้ือกันอยางจุใจเลยทีเดียว

และหางสรรพสินคาอควาซิตี้ หางดังของยานน้ีท่ีไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวาจะเป็นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ
และโรงภาพยนตรท่ีมีถึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของท่ีน่ีอยูท่ีชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากท่ัว
ประเทศญ่ีป ุนมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อิบารากิ

อุชิคุ ไดบุทสึ

อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ท้ังภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

เป็นองคพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมท่ีบานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ี
เล้ียงกระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

เป็นพรีเมียมเอาทเล็ทท่ีใกลกรุงโตเกียวมากท่ีสุด และสะดวกตอการเดินทางดวยรถยนต
ซ่ึงใชเวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริตะ แหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลๆ ก็มีสวนไครา
คุเอนในเมืองมิโตะซ่ึงเป็นหน่ึงในสวนชื่อดัง 3 แหงของญ่ีป ุน นอกจากน้ีก็ยังมีพระพุทธ
รูปอุชิคุไดบุตสึซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกิน
เนสบุค และยังมีเมืองซึคุบะซ่ึงมีภูเขาซึคุบะและมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

หางสรรพสินคาโดราเอมอน

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหมของญ่ีป ุน ตั้งอยูบนยานโอไดบะ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหางสรรพ
สินคาโดราเอมอนแหงแรกของโลก เปิดใหบริการอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม ปี
2019 หางโดราเอมอนน้ีไดเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีท่ีโดราเอมอน หุน
ยนตแมวสีฟาผูเป็นหน่ึงในการตูนขวัญใจตลอดกาลท่ีเป็นท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก ไดถูกตี
พิมพเป็นการตูนเป็นครั้งแรก และครบรอบ 40 ปีในการเป็นการตูนฉายทางโทรทัศน
และรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ท่ีญ่ีป ุนจะเป็นเจาภาพ



วันท่ี 4 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - สวนสุมิดะ - โตเกีย
วสกายทรี - ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)

อะควาซิต้ีโอไดบะ
เป็นหางสรรพสินคาอีกหางหน่ึงท่ีคนมานิยมเท่ียวกัน แตจุดเดนของท่ีน่ีก็คือชั้นหาเป็นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิดตางๆ จากท่ัว
ประเทศญ่ีป ุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยท่ีเดียว และท่ีน่ียังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง

 คํ่า  Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะได
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซ้ือ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึก
มากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุนชื่นชอบ

เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ ชมความงามของซากุระ

อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิด
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดินทางสู ยานชอปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางคย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



วันท่ี 5 สวนอุเอะโนะ - ซากุระ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทา
อากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ถนนนาคามิเสะ

สวนสุมิดะ

โตเกียวสกายทรี

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นสวนท่ีตั้งอยูริมแมน้ําสุมิดะ ซ่ึงมีตนซากูระมากกวา 1,000 ตน และฤดูชมดอกซากูระ
จะทําใหระแวกนั้นกลายเป็นอุโมงซากูระ และยังเคยเป็นlสวนสวนตัวของโชกุนมากอน

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ บาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีท้ังวัด ศาลเจา ทะเลสาบ และสวน
สัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปีสวนอุเอ
โนะจะไดรับความนิยมเป็นอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูท้ังสองขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน
มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน

โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

่



นําทานชม ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจาชินโตเกาแกและเป็น 1 ใน 10 ศาลเจาท่ีสําคัญของกรุงโตเกียว
(Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญแหงชาติ

นําทานชอปป้ิง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150
ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนท่ีบานไดอยางครบครันเต็มท่ี

บาย

14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง)

ค่ํา

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

สวนอุเอโนะ

ซากุระ

ศาลเจาเนซุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของญ่ีป ุน อีกท้ังยังเป็นยานท่ี
อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระท่ีโดงดังงท่ีสุดของโตเกียว โดยซากุระท่ี
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม

เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย โดยดอกซากุระนั้นถือเป็นดอกไม
ประจําชาติของญ่ีป ุนท่ีจะผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิตย อีกท้ังทานจะไดเห็น
บรรยากาศท่ีคนญ่ีป ุนจะมาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือชมซากุระอยางมีความสุข และฉลองกันอยาง
สนุกสนาน

เป็นหน่ึงในอาคารไมกี่แหงท่ีไมโดนทําลายระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสองและเป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สิ่งน้ีไดรับการกลาววาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญใน
ญ่ีป ุน

อิออนนาริตะ บาย

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ



 หมายเหตุ โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมี
การเรียกเก็บ **ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก
30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

้ ่ ่ ๋ ่



3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน ไมมีราคา
เด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น
 

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
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สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


